
1 vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo 

 
 

Seznam osob, které jsou skutečným majitelem právnické osobyi, členem jejího statutárního orgánu, 

zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního 

orgánu. 

Tento seznam přikládá k ohlášení živností či oborů činnosti živnosti volné uvedených v příloze č. 6 

k živnostenskému zákonu právnická osoba, nejsou-li údaje zjistitelné z veřejného rejstříku či evidence 

skutečných majitelů (týká se ohlášení živnosti vázané Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence a oborů činností živnosti volné č. 80 – poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské 

fondy a č. 81 – poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem) 
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Údaje o právnické osobě předkládající seznam 

Název/ obchodní firma:  

Adresa sídla:  

IČO:  

Titul, jméno a příjmení:  rodné příjmení: 

Rodné číslo:  Datum narození: Pohlaví1: 

Místo narození: okres:  stát:  

Státní občanství:    Číslo OP: 

Adresa bydliště/ pobytu 

Ulice:  č.p./ č.ev.:   / č. orientační:    

Obec:  Část obce: 

PSČ: Okres:  Stát:     

Titul, jméno a příjmení:  rodné příjmení: 

Rodné číslo:  Datum narození: Pohlaví1: 

Místo narození: okres:  stát:  

Státní občanství:    Číslo OP: 

Adresa bydliště/ pobytu 

Ulice:  č.p./ č.ev.:   / č. orientační:    

Obec:  Část obce: 

PSČ: Okres:  Stát:     



1 vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  dne Podpis: 

 

i Skutečným majitelem se podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo 
nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez 
právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je 

a) u obchodní korporace fyzická osoba, 
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv 

této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení 

obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle 
bodů 1 až 3, 

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti 
nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická 
osoba, 
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení 

obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle 
bodu 1 nebo 2, 

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní 
osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 
1. zakladatele, 
2. svěřenského správce, 
3. obmyšleného, 
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné 

uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu 

nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti. 
 

                                                           

Titul, jméno a příjmení: rodné příjmení: 

Rodné číslo:  Datum narození: Pohlaví1: 

Místo narození: okres:  stát:  

Státní občanství:    Číslo OP: 

Adresa bydliště/ pobytu 

Ulice:  č.p./ č.ev.:   / č. orientační:    

Obec:  Část obce: 

PSČ: Okres:  Stát:     


